
الفائدة الثانية: أن ما يأيت بعدها من مقتضيات اإلميان؛ الفائدة الثالثة: أن خمالفة ذلك نقص يف اإلميان؛ : الشيخ

  ألنه إذا كان قبوله واإلتيان به من مقتضيات اإلميان كان خمالفته من نواقص اإلميان؛ 

" إذا سمعت اهللا يقول يا أيها  قال ابن مسعود:أما بدأ اخلطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية مبا يذكر؛ وهلذا 

  .الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه "

اإلميان شرعا هو اإلقرار املتضمن للقبول واإلذعان؛ فاإلقرار ارد ال يسمى شرعا إميانا؛  يا أيها الذين آمنوا )) ((

  واإلذعان ضد االستكبار؛  ,بل البد من قبول وإذعان؛ قبول ضد الرفض

 وقالوا إلخوانهم )) ((؛ مث قال: يعين مثل الذين كفروايا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا ))  ((يقول: 

قال بعض وقالوا إلخوانهم ))  ((وهذا الشك إنه من مجلة كفرهم ألنه دال على ضعف اإلميان؛ وقوله: 

عض املفسرين: إخوام يف الكفر؛ والثاين أقرب، الثاين أقرب أي قالوا يف املفسرين: إخوام يف النسب؛ وقال ب

  . شأن إخوام إذا ضربوا يف األرض

   إذا كان العدو أكثر قوة فهل جيوز الفرار منه ؟: السائل

يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم  ((أما يف اآلية الكرمية يقول اهللا عزوجل: : الشيخ

عشرون صابرون وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم ال يفقهون اآلن خفف اهللا عنكم 

وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن اهللا 

نه إذا كان العدو أقوى عددا : أاألمر كما قلتفظاهر اآلية الكرمية أن املعترب العدد؛ لكن  واهللا مع الصابرين ))

ر مما أكث فإن كثرة العدد أمام هذا السالح الفتاك ال يعد شيئا؛ الظاهر أنه يلحق به إذا كان عندهم من القوة

  لفرار .عندنا مرتني فإن ذلك يبيح ا

  واجهه ؟ سيقتل, قلنا أن األفضل أن يأنه إذا وقف أمام العدو املؤمن إذا كان يعرف : السائل

ا عندنا بكثري فهنا يظهر ين إذا كان عندهم من القوة أكثر مميع ,سؤال أخ عبد الرمحن حول ما ذكرت: الشيخ

  واهللا أعلم أنه جيوز الفرار .

وا إىل بلد حناز ليست يف اجلبهة أو رمبا يكون اأحسن اهللا إليك ! إذا كانت الفئة املنحاز إليها بعيدة : السائل

   ؟ جائزالتحيز  هذافهل يتقووا به, إسالم 

؛ وهذا يف الغالب اد بالفئة املشاركة يف هذه اجلهادهذا موضع خالف بني العلماء فمنهم من يقول: إن املر : الشيخ

؛ ومنهم من قال إن الفئة عامة املسلمني؛ وعلى هذا فمن التحيز أن يتحيز إىل بلد إسالمي يقتضي أن تكون قريبا

بعينها؛ قد تكون الفئة اليت إنه ينظر لكل قضية  :لة فيها خالف بني العلماء وينبغي هنا أن يقالد؛ فاملسأولو بعُ 



فهنا يتحيز ولو إىل بلد  ,مدافعة وال تستطيع أن حتميهمرك يف هذا القتال؛ قد تكون غري ممن شا منها وهي احناز

  بعيد .

   ؟ألا نونة من شطن  ما نقول إن شيطان مأخوذ من كل شيطان مارد ))وحفظا  ((قول اهللا تعاىل: : السائل

  بلى وهذا الذي رجحناه .: الشيخ

ال  يا أيها الذين آمنوا ((ولكن يف قوله:  كفروا ))؛ (( :هذا عطف على وقالوا إلخوانهم )) ((قوله: : السائل

   ؟ ...املؤمنني جلميع  ))تكونوا 

  عام؛  ال,:الشيخ

   ؛الكفاركعام جلميع املسلمني أن ال يكون  : السائل

ألن هؤالء معرتضون على القدر  ,يعين ال تتشبهوا م يف مثل هذا االعرتاض على القدر ,كهؤالء الكفار: الشيخ

.  

نسان إذا أي من املعاصي, فاإل استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا )) (( قوله:يستدل بشيخ قلنا يا : السائل

   ؟ فهل تلحقه املصائبوتاب منها فعل املعصية 

مثل ما أن املصائب تأيت للمؤمن  ,يه بعض املصائب امتحانا, لكن قد يعرت إذا تاب تاب اهللا عليه ,ال: الشيخ

  الذي يعين يقل منه املعاصي أو ال توجد منه معصية .

   يستسلم أو يقاوم ويقتل ؟ األفضل أن صر ااهدو إذا ح: السائل

اوم؛ إذا كان ال ميكن فليستسلم مثال فليق امددا كان ميكن أن يقاوم مثل ينتظر إذ ,ملصلحةهذا ينظر ا: الشيخ

  يفرج اهللا له .و 

(( يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم إذا  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:: الطالب

وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم واهللا ضربوا في األرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا 

يحيي ويميت واهللا بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما 

يجمعون ولئن متم أو قتلتم إللى اهللا تحشرون فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 

واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا يحب النفضوا من حولك فاعف عنهم 

المتوكلين إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اهللا فليتوكل 

  المؤمنون  )) .



ا ال تكونوا كالذين كفروا يا أيها الذين آمنو  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

وقالوا إلخوانهم إذا ضربوا في األرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك 

  ))... حسرة في قلوبهم  

أي  إذا ضربوا )) ((وبينا أن هؤالء يقولون إلخوام يف الكفر أو يف النسب؛  ,سبق الكالم على أول هذه اآلية

   أي سافروا فيها لتجارة أو غريها؛ في األرض )) (( :اإلخوان

ل؛ وأنشدنا يف هذا ع مجع غاز على وزن فُـ  غزى )) ((الضمري يف كانوا يعود على: اإلخوان؛  أو كانوا غزى )) ((

  قول ابن مالك رمحه اهللا: 

  وفعل لفاعل وفاعلة    وصفني حنو عاذل وعاذلة؛

ولو كانوا عندنا مل يغزوا ما  ,يعين مل يضربوا يف األرض ما ماتوا عندنا ))لو كانوا  ((عاذل عذل، عاذلة عذل؛ 

نكم  ما يسمى عند البالغني لفا ونشرا ؟ الظاهر أهذا فيه  لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا )) ((قتلوا؛ فقوهلم: 

أو كانوا غزى  ((مقابل  )) قتلوا ما (( :و))؛  إذا ضربوا (( :مرتب يا مجاعة ؟ ما ماتوا مقابل ,كلكم تشويش

إذا فهو مرتب؛ إذا لو كانوا عندنا مل يضربوا يف األرض ما  أو كانوا غزى ))؛ ((قبل  ضربوا )) إذا ((: و))؛ 

يقول هؤالء لو أم مل يسافروا ما ماتوا، لو أم مل يغزوا ما  ,؟ طيب ماتوا، لو كانوا عندنا مل يغزوا ما قتلوا؛ كذا

ليجعل اهللا ذلك  ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم )) ((ن؛ ولكن اهللا سبحانه تعاىل يقول: قتلوا؛ هكذا يقولو 

أي ليجعل اهللا ذلك القول الذي  ,حيتمل املعنيني ولكن الثاين أقرب , أو ذلك أي القول الذي قالوه,أي ما وقع

يستحسر به القلب وال  ,يعين حتسرا وندما :اهللا حسرة يف قلوم، حسرة هقالوه وهو ال يغين عنهم شيئا جيعل

  ؛ وإال فإن هذا القول ال يغين شيئا ,ينبسط وال يفرح

سبق أن قلنا إا للعاقبة؛ وبينا أن الالم الداخلة على الفعل يف مثل هذا الرتكيب  ليجعل )) ((والالم يف قوله: 

 ؛هذه زائدة ما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس ))إن ((إما للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة؛ فقوله تعاىل:  :تكون

 (( :طيب؛ يريدون أن يطفئوا )) ((ودليل هذا أن يف اآلية الثانية:  ,الالم ؟ زائدة يريدون ليطفئوا نور اهللا )) ((

لو ظنوا أنه يكون عدوا وحزنا  ,م ما التقطوا هلذاللعاقبة؛ ألفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا )) ؟ 

ا أن هذا حسرة وأنه ال أيضا للعاقبة، لو أم ظنو  ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم )) ((قتلوه؛ هذه اآلية: ل

إال التحسر والندم وتكرار املصيبة ما قالوا هذا؛ ولكن الواقع أنه يكون حسرة يف قلوم وإال فإنه ال  فائدة منه

اإلحياء واإلماتة بيد اهللا عزوجل؛ فإذا  واهللا يحيي ويميت )) ((يغين شيئا؛ ملاذا ؟ ألن األمر بيد اهللا؛ وهلذا قال: 

وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب إذا قدر  ,السبب قدر اهللا إماتة شخص على سبب من األسباب يسر له هذا



واهللا حييي  ,اهللا تعاىل موت اإلنسان على سبب؛ أو صار غريه يتسبب له؛ فاإلحياء واإلماتة بإذن اهللا عزوجل

  ومييت.

يعين ومن مجلة ما هو بصري به عملهم؛ والبصري هنا حيتمل بصر الرؤية وحيتمل  (( واهللا بما تعملون بصير ))

ما نعمل  ر العلم؛ بصري مبا نعمل مبعىن راءبص ,ىن عليمععلم، حيتمل املعنيني مجيعا؛ فهو بصري مبا نعمل مببصر ال

  وهذا بصر الرؤية .

  إذا قال قائل: هل تثبتون هللا بصر رؤية ؟ف

 لو كشفه ألحرق سبحات وجهه(  وجلاهللا عز أي  ) حجابه النور (قلنا نعم، قال النيب عليه الصالة والسالم: 

كثري؛ إذا يف هذه اآلية إثبات  هذا إثبات البصر هللا؛ أما بصر العلم فواضح ما انتهى إليه بصره من خلقه )

  وما هنا ؟  ؛بما يعملون )) ((إحاطة علم اهللا عزوجل بكل ما نعمل؛ لقوله: 

  اسم موصول؛ : الطالب

جاءك اسم موصول فإنه للعموم ولو   ؟ اسم املوصول يا إخواننا يفيد العموم، كلما واسم املوصول يفيد: الشيخ

شف مفرد عاد عليه  )) والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ((قال اهللا عزوجل:  ،كان واحدا

؛ عرفت ؟ خذ للعموم يكونألنه عام؛ فاسم املوصول وإن كان لفظه لفظ املفرد  ,مجعا؟  أيشاإلشارة والضمري 

  للعموم؛ معك هذه الفائدة: كل اسم موصول فهو 

 أوبما تعلمون ))  ((فهل يف اآلية التفات ؟  بما تعملون بصير )) ((فيها قراءة ثانية:  بما يعملون بصير )) ((

  ؟  وا ؟ املهم السؤال هل فيها التفات أو الفكر  ؟ بما يعملون )) ((

  فيها التفات؛ : الطالب

بما  ((يعين ليس فيها التفات يف احلقيقة؛ ألنه إذا قال:  ,هي الواقع, ؟ : على قراءة التاء فيها التفاتالشيخ

خماطب، ال تكونوا فإن   ((يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا )) :فاخلطاب يف أول اآلية موجه للمؤمنني تعملون ))

للذين كفروا وقالوا  (( :عائد بما يعملون )) (( :كنتم فاهللا مبا تعملون بصري؛ إذا ال التفات؛ إذا جعلنا

ليس فيه التفات؛ فاحلقيقة أنه ليس يف اآلية التفات سواء جاءت بالتاء أو بالياء؛ ألا إن فأيضا  إلخوانهم ))

واهللا بما تعملون ... يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا (( جاءت بالتاء فقد روعي فيها صدر اآلية: 

  ؟ طيب . د روعي فيها آخر اآلية؛ صحهذا إذا كانت بالتاء؛ وإن كانت بالياء فق ؛)) بصير



ألن املخاطب ال  يا أيها الذين آمنوا )) ((؛ لقوله: تعلية شأن املؤمنني بإمياميف هذه اآلية فوائد كثرية؛ منها: 

ينادى إال بأحب األوصاف إليه؛ وهلذا لو ناديت أحدا بأقبح األوصاف لسابك وشامتك؛ ففيه تعلية شأن 

  املؤمنني بإميام .

  منها: فضيلة اإلميان وأنه مقتض لكل األخالق الفاضلة .و 

والتشبه  ؛)) يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا ((ومنها: اإلشارة إىل النهي عن التشبه بالكفار؛ لقوله: 

فذهب أصحاب اإلمام أمحد رمحه اهللا يف املشهور عنه إىل أن التشبه بالكفار  ,بالكفار اختلف فيه العلماء

 ,أي يثاب تاركه امتثاال وال يعاقب فاعله؛ لكن قوهلم هذا ضعيف ,مكروه، واملكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه

به بقوم فهو منهم من تش (والصواب أن التشبه بالكفار حرام؛ ملا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا حديث: 

اقتضاء صراط المستقيم لمخالفة أصحاب " ذي أشري به على كل طالب علم وهو: يف كتابه القيم ال )

وإن   ,وأقل أحوال هذا الحديث التحريم، أقل أحواله التحريم" قال ملا ذكر هذا احلديث قال:  " الجحيم

ظاهره أنه كافر؛ فاالقتصار  بقوم فهو منهم )من تشبه  (قوله:  ألن ؛" كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم

على الكراهة اليت يراد ا كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر؛ املهم أن يف هذه اآلية اإلشارة إىل النهي عن 

 اعرتاض على القدر كما سيتبني إن شاء اهللا , فإن قوهلم هذا فيهالتشبه بالكفار السيما إذا كان الفعل نفسه حمرما

.  

  فإن قال قائل: ما هو ضابط التشبه ؟ وهل يشرتط فيه القصد ؟

مبا خيتص بالكفار من لباس أو حتلية جسم أو غريه، حبيث أن يقول من رآه  يأيتفاجلواب: أن ضابط التشبه أن 

نه ال هذا من الكفار؛ ألنه ال ميكن أن يقول هذا من الكفار إال إذا كان الشيء خمتصا م؛ أما إذا كان عاما فإ

ميكن أن يقال من الكفار؛ فمثال البنطلون الذي يسمى البنطلون عند الناس يف بعض البالد اإلسالمية هو لباس 

؟ ال؛ ملاذا ؟ ألنه ليس خاص بالكفار، ترى اإلنسان وال تقول هذا كافر ألنه  الناس؛ فهل نقول إن البنطلون تشبه

  .فر وممكن يكون مسلم؛ عرفتم ؟ممكن يكون كا

   و لبس البنطلون من كانت عادم لباس القمص هل يكون تشبها ؟طيب ل

  : نعم .الطالب

ألن هذا  ,ال؛ لكنه يكون شهرة وثوب الشهرة منهي عنه؛ أفهمتم ؟ انتبهوا لألحكام ومآخذها وعللها: الشيخ

  مهم لطالب العلم أن يعرف املآخذ والعلل .

  هل يشرتط يف التشبه القصد أو ال يشرتط ؟



؛ ألن إنسان لو قصد التشبه لكان اخلطر عظيما؛ ألنه ال يقصد التشبه م إال من مأل قلبه أو كاد ميأل ال يشرتط

اعتبار الشخص نفسه؛ مبحبتهم وتعظيمهم؛ بل التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم مل يقصد؛ هذا نقوله ب

إنين  :عن اإلنكار عليه ألمكن كل واحد أن يقولإنكارنا عليه فإننا ننكر عليه مطلقا؛ ألننا لو سكتنا أما باعتبار 

نحن نقول اإلنكار على املتشبه مطلقا سواء قصد أم مل يقصد؛ لكن الكالم على املتشبه نفسه فمل أقصد التشبه؛ 

هل يشرتط لكونه متشبها أن يقصد التشبه ؟ اجلواب ال؛ إذا حصلت صورة التشبه فقد تشبه سواء قصد أم مل 

  ب.؟ طي يقصد؛ معلوم

؛ ألن التشبه م يف األمور الدينية يعين تعظيم األمور الدينية أعظم بكثري من التشبه يف األمور العاديةالتشبه يف 

 ,أنه حرام باالتفاق :الباطل لذاته ال لكونه من خصائصهم؛ وهلذا ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف أحكام أهل الذمة

هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى حمرما الشك فيه؛ ألن التشبه م يف األمور الدينية يعين تعظيم  :وقال

دينهم؛ ودينهم منسوخ بدين حممد صلى اهللا عليه وسلم بإمجاع املسلمني؛ ومن زعم أن اليهود أو النصارى أو 

ومن يبتغي  ((ألن اهللا يقول عزوجل: على غريهم على دين صحيح مقبول عند اهللا فهو كافر، يعلم حىت يرجع؛ 

وصح عن النيب صلى اهللا عليه  إن الدين عند اهللا اإلسالم )) ((ويقول:  غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه ))

والذي نفس  (وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 

ن هذه األمة يهودي وال نصراني ثم ال يؤمن بما جئت به إال كان من محمد بيده ال يسمع بي أحد م

  وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحاا الذين ال خيرجون منها وهم الكفار . أصحاب النار )

واهللا يحيي  ((ألن اهللا قال:  ,من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الندم على ما وقع ال يرفع الواقع؛ صح ؟ نعم

  ويميت )) .

ألنه يطمئن قلبه وال  ,ومن فوائدها: أن هذا الدين رمحة؛ ألن ي اهللا عن الندم على ما مضى مصلحة لإلنسان

لو أين فعلت ما  :يقول لنفسه هذا األمر البد أن يقع كما وقع؛ فال حاجة أن تقول, فإنه يتحسر وال حيزن

ما شيء مل يكن بتفريطك فهذا ال حيل لك لو أين فعلت يف أمر تكون فرطت فيه؛ أ :إمنا تقول ,حصل، ال حاجة

  أن تتندم عليه .

، كان له ومن فوائد هذه اآلية: أنه لو أن شخصا سافر مث صار عليه حادث فقال أهله: لو أنه ما سافر كان أسلم

قالوا إلخوانهم إذا ضربوا في األرض لو كانوا عندنا ما  (( :ما حيصل عليه حادث؛ نقول هذا من قول الكفار

 ((ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن؛ ويقول  :هذا قول الكفار؛ املؤمن ال يقول هكذا، املؤمن يقول ا ))ماتو 



وما أشبه ذلك من اآليات الدالة على أن األمر بيد  لكل أجل كتاب )) (( :ويقول وكل شيء عنده بمقدار ))؛

  املقدور عما وقع أبدا . اهللا وال ميكن أن يتغري

اآلية الكرمية: أن هؤالء املعرتضني على القدر يكون اعرتاضهم حسرة، حسرة يف قلوم وال ينسون من فوائد هذه 

ما فعل، يلعب به؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة  م, ليته ما راح ليته ما غزا ليته وجتد الشيطان يلعب ,املصيبة

؟  القوي يف أيش من المؤمن الضعيف ) المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا (والسالم مشريا إىل هذا املعىن: 

  ؛ كبري وال يبايل ولكن صالته ضعيفة؟القوي يف بدنه حيمل احلجر ال

  ال؛  ,ال: الطالب

ويصلي الواجبات  ,ويصوم ما شاء اهللا ,ولكنه يتهجد بالليل ,وفيه مؤمن ما حيمل إال عشرة كيلو أو شبهه: الشيخ

إىل فوق نعم ؟ إذا املؤمن القوي يف إميانه؛ ألن القوي وصف عائد على ما  ول يأخذ الثاين يضربه؟ األول قوي األ

ما هو املؤمن القوي يف بدنه؛ لو  ,سبق على املؤمن، واملؤمن مشتق من اإلميان؛ إذا املؤمن القوي يف إميانه والبد

ته؛ لكن قال: املؤمن القوي يف رجول :الرجل القوي، قلنا :نه؛ ولو قالن القوي, قلنا معناه: القوي يف بدالبدي :قال

أي يف إميانه؛ قوة البدن ال متدح إال إذا كان فيها زيادة قوة اإلميان لتمدح؛ كثرة املال ال متدح إال إذا كان فيها 

المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن  (زيادة يف اإلميان؛ يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: 

وفي   (م من الصادق املصدوق قد يؤدي إىل احنطاط رتبة املؤمن الضعيف قال: وملا كان هذا الكال الضعيف )

وهذا األدب من الرسول عليه الصالة والسالم  ؛) وفي كل خير( جربا ملا يتوهم من نقص الضعيف،  كل خير )

درجة من  ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم ((به، قال اهللا عزوجل: اهللا هو مما أدبه 

ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي  ((وقال:  الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا الحسنى ))

الضرر والمجاهدون في سبيل اهللا بأموالهم وأنفسهم فضل اهللا المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 

المؤمن القوي خير وأحب إلى  (الم قال: النيب عليه الصالة والس القاعدين درجة وكال وعد اهللا الحسنى ))

احرص  احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز ) (مث قال:  اهللا من المؤمن الضعيف وفي كل خير)

وإن أصابك شيء بعد احلرص واالستعانة باهللا  ,وتضعف عن إمتام العمل وا,يعين ال تكسل ,واستعن وال تعجز

فإن لو تفتح عمل الشيطان )  ,لو أني فعلت لكان كذا وكذا :فال تقلإن أصابك شيء  ( :والقوة يف العمل

  وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان . ,إذا من قال لو معرتضا على القدر فقد شابه الكفار

يعين  قلوبهم )) فيليجعل اهللا ذلك حسرة  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات أو الرد على القدرية؛ قوله: 

  قدر أن يقولوا هذا القول ليجعله حسرة يف قلوم .أن اهللا 



وهذا أيضا مؤجل، اإلحياء  واهللا يحيي ويميت )) (( ات أن اإلحياء واإلماتة بيد اهللا:ومن فوائد اآلية الكرمية: إثب

  )) . لكل أجل كتاب (( :واإلماتة مؤجلة بأجل ال يزيد وال ينقص أبدا، ال يزيد وال ينقص

 (( :أوواهللا بما يعملون بصير ))  ((رمية: إثبات عموم علم اهللا عزوجل بكل ما نعمل؛ لقوله: من فوائد اآلية الك

  بما تعملون بصير )) .

ويرتتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية ينتفع ا اإلنسان يف سلوكه وعمله وهي: أنه إذا آمن بأن اهللا بصري مبا 

بصري بعملك؛  عندما تريد أن تفعل معصية أذكر هذه اآلية أن اهللايعمل لزم من ذلك أن يستقيم على أمره؛ أنت 

أن اهللا بصري بعملك فأحسن الطاعة؛ فهذه تفيد اإلنسان يف سريه إىل اهللا  هذا,طاعة أذكر إذا أردت أن تعمل 

ك واستعان بذلك على إحسان العبادات وعلى تر  ,عزوجل؛ إذا آمن بأن اهللا بصري مبا يعمل حسن سريه إىل اهللا

  احملرمات .

وفيها من فوائد اآلية: الرد على اجلربية، حيث أضاف اهللا العمل إليهم واجلربية ال يضيفون العمل إىل اإلنسان 

يقولون إن اإلنسان جمرب على عمله؛ فاإلنسان الذي يكون بيده هكذا اختيارا كاإلنسان الذي فيه رعشة، كالمها 

  سواء ال يستطيعان أن مينعا أنفسهما .

  ويش نقول ؟ ,أنا أحيي وأميت :إلبراهيمقال مارد  ،)) واهللا يحي ويميت(( : قال قائل إذا

نقول: لست أنت الذي حتيي ومتيت، أنت تفعل سبب احلياة واملوت، وأيضا لست تفعل سبب احلياة الناشئة؛ 

ا تفعل سبب املوت؛ ولو إمناإلماتة أيضا لست أنت الذي متيت و ياة وإال فاحلياة من اهللا أوال؛ تفعل سبب بقاء احل

عدل عن مناظرته ذا إىل شيء ال ميكنه أن  إبراهيمشاء اهللا أن ال ميوت من جرحته جرحا موحيا مل ميت؛ ولكن 

 (( :؟ ما يقول شيء ويش يقول إن اهللا يأتي بالشمس فأت بها من المغرب )) ((وهو ؟ قال له:  ,جيادل فيه

ية أنه ينبغي للمناظر اآل وقد ذكرنا حني تكلمنا على هذه الظالمين ))؛فبهت الذي كفر واهللا ال يهدي القوم 

إذا عرف من مناظره الذي جيادله أنه إمنا يريد اجلدل فليأت باحلجة الدامغة قبل أن ينازع يف حججه من أجل 

احلياة أو  أنت ال حتيي وال متيت ولكن تبقي :مثال إبراهيمإسكات اخلصم وإفهامه وقطع املنازعة؛ أما قول قال 

إن  (( :وصار سامع القصة حيتاج إىل تصور بعيد؛ لكن إذا قطع عليه املناظرة ,تفعل سبب املوت صار فيه جدال

  .ة ما استطاعوا أن يأتوا ا أبدالو جيتمع هو وكل املرد اهللا يأتي بها من المشرق فأت بها من المغرب ))

أو  ((؟ فيها قراءتان:  أو متم )) ((عندكم كذا ؟  م ))تّ أو مِ ولئن قوتلتم في سبيل اهللا  ((مث قال اهللا تعاىل: 

 خير مما تجمعون )) لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما يجمعون )) (( ((بالكسر؛  م ))تّ أو مِ  م )) ((تّ مُ 

مأخوذة من مات ميوت؛ وإذا أخذت  م ))تّ مِ  ((قراءتان؛ إذا ففي اآلية هذه كلمتان فيهما قراءتان؛ األوىل قال: 



يعين كلها لغة  ,مات ميات م ))تّ مِ  (( :بضم امليم؛ أو من مات ميات م ))تّ مُ  ((من مات ميوت كيف نقول ؟ 

وت كخاف ت ميْ ت الرجل؛ مات كيخاف وأصلها موِ الرجل ميات الرجل، مات الرجل ميو  مات :عربية تقول

 (( :خوف خيوف نقول فيها :فرح يفرح، خوف خيوف؛ فيقال فيهاوف؛ إذا هي من باب ف خيْ خياف أصلها خوِ 

  ؟  كما تقول خفتم؛ كذا  متم ))

  هل يف اآلية التفات ؟  خير مما تجمعون )) خير مما يجمعون )) (( ((الثاين يقول: 

  ؛ نعم: الطالب

  أيهم الياء أو التاء ؟ : الشيخ

  الياء : الطالب

تاء ال؛ ألن اآلية كلها للخطاب؛ ويف اآلية أيضا من جهة اللغة العربية: الوعلى قراءة  ,فيها التفاتالياء : الشيخ

  ؟  اجتمع يف اجلملة قسم وشرط؛ أيهما السابق ولئن قتلتم أو متم لمغفرة من اهللا )) ((

  القسم؛ : الطالب

  جوابه الشرط أو القسم ؟   وإذا تقدم القسم فأيهما حيذف: طيب, الشيخ

   م,: القسالطالب

  جواب املتأخر الشرط أو القسم؛ قال ابن مالك:: الشيخ

  ؛سم       جواب ما أخرت فهو ملتزمواحذف لدى اجتماع شرط وق

  يعين عند اجتماع الشرط والقسم يف اجلملة، احذف جواب ما أخرت فهو ملتزم؛ 

 ((وهلذا جاء اجلواب:  اآلن يف اآلية هو كذلك,واب الشرط وهو كذلك؛ املتقدم القسم؛ إذا الذي حيذف جهنا 

, وجواب جاء اجلواب جواب قسم؛ فالالم هنا واقعة يف جواب القسم؛ والالم يف لئن موطئة للقسم )) لمغفرة

ألنه وجد ما يسد مسده وهو اجلواب  :قلنا فإن قال قائل: كيف حيذف وهو ركن من اجلملة ؟ الشرط حمذوف؛

  القسم .

أي يف اجلهاد يف سبيله؛  ولئن قتلتم في سبيل اهللا )) ((اخلطاب للمؤمنني؛  ولئن قتلتم )) ((يقول اهللا عزوجل: 

أو قتلتم يف سبيل اهللا يف األمر باملعروف  ,مبعىن قتلتم يف سبيل اهللا يف اجلهاد ,وحيتمل أن يكون أعم من ذلك

كل هذا داخل يف   ,يان احلقأو قتلتم يف سبيل اهللا يف ب ,أو قتلتم يف سبيل اهللا يف الدعوة إليه ,والنهي عن املنكر

سبيل اهللا، اجلهاد جهاد الكفار، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الدعوة إىل اهللا، بيان احلق؛ ألن اجلامع بينها 

من اهللا لمغفرة  ((أن هذا قتل وهو يدافع عن دين اهللا عزوجل؛ فالذي يقتل يف سبيل اهللا يقول اهللا عزوجل: 



هل نقول إن املعىن  أو متم )) ((؛ وقوله سبحانه وتعاىل: خري من الدنيا وما فيها ورحمة خير مما يجمعون ))

ألن اهللا عزوجل لو أراد  ,أو متم يف سبيل اهللا فيكون املراد به من مات يف اجلهاد أو متم مطلقا ؟ الظاهر الثاين

  غري مراد يف اجلملة الثانية؛  األول لقال: ولئن قتلتم أو متم يف سبيل اهللا؛ فلما أخر متم عن القيد علم أنه

، فهو ملا وهلذا يقول العلماء: إن الوصف أو الشرط إذا تعقب مجال عاد إىل الكل؛ وإن توسط مجال فهو لألول

ب مجال ـ أي صار يف آخرها قكل قيد إذا تع  ,؟ كل قيد بشرط أو صفة أو استثناء أو غريهسبقها؛ ما هي القاعدة

إال ما دل عليه الدليل؛  ,وإن توسط عاد على ما سبقه فقط دون ما تأخر عنه ـ فهو عائد على الكل، انتبه،

فاجلدوهم ثمانين  ت ثم لم يأتوا بأربعة شهداءاوالذين يرمون المحصن ((وعلى هذا نطبق قول اهللا عزوجل: 

جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور 

فهل يعود إىل الثالث ؟ نقول: أما األوىل فال يعود  ,هذه اآلية فيها قيد باالستثناء تعقب اجلمل الثالث رحيم ))؛

  إليها باإلمجاع؛ وأما الوسطى ففيه اخلالف؛ أنتم معنا ؟  إليها باإلمجاع؛ وأما الثالثة فيعود

  نعم؛ : الطالب

فاجلدوهم ثمانين جلدة  ((اجلملة األوىل:  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) ((: الشيخ

لذين تابوا من بعد إال ا وأولئك هم الفاسقون )) (( ((الثالثة:  وال تقبلوا لهم شهادة أبدا ))؛ ((الثانية:  ))؛

االستثناء ال يعود إىل األوىل باالتفاق؛ فلو أن القاذف تاب فإن حق  ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم ))

تاب؛ وإذا تاب القاذف زال عنه وصف الفسق باالتفاق؛ وإذا تاب  ذوف ال يسقط جيلد مثانني جلدة ولواملق

  منهم من قال تقبل ومنهم من قال ال تقبل . ,القاذف فهل تقبل شهادته أو ال يف هذا خالف

املغفرة  )) ولئن قوتلتم في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا ورحمة خير مما يجمعون ((يقول اهللا عزوجل: 

أي مما جيمعون من الدنيا   خير مما يجمعون )) ((فيها النجاة من املكروه والرمحة فيها حصول املطلوب؛ وقوله: 

  قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون )) . ((تعاىل:  كلها، قال اهللا

, بل يقلدهم يف ليس خمتصا بالكفاركان الشيء مشتهرا بني املسلمني يفعله طائفة من املسلمني   : لوالسائل

   فهل يعد تشبها ؟كاألكل األورويب,  الصفة,

، األكل واآلالت وشبهها؛ لو اإلنسانذا ما يتصف بنفس يعين ه ,التشبه ما يعترب من لكن الظاهر ال, :الشيخ

قال واحد أنا ما أذبح بسكاكني من سكاكني الكفار لكن ليس يف قليب تعظيمهم فال بأس؛ وأما قول الرسول 

لكن العلة أن إطالة الظفر  ,أنه مدى احلبشةفليست العلة  أما الظفر فمدى الحبشة )و  (صلى اهللا عليه وسلم: 

وبدل من أن حيمل  ,أظفارهم حىت تكون كالسكاكني أجل أن ينحروا به، احلبشي يغذون من فعل احلبشة من



لو الناس اعتادوه خرجوا عن الفطرة اليت هي تقليم أن يقول السكني جاهز يف األصبع؛ ألن هذا كني يف جيبه الس

  األظفار.


